
 1400رنخ انهم رابیتس بندی رد نیمه اول سال 
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 تومانمبلغ هب      واحد رشح ردیف

 55000 متر طول سانتی متر 40ات  30نور مخفی ساده پهنای  1

 55000 متر طول سانتی متر 40ات  30کنسول ال شکل ساده پهنای  2

 75000 متر طول و باکس نور دورطهف دو تیغه ساده اپلونیکنسول  3

 70000 متر رمبع سقف ساده و رپاکنده و متراکم 4

 55000 متر رمبع سقف ساده 5

 160000 متر رمبع سقف رگد گنبد 6

پشت رپده ساده تیغه ای 7
 30000 متر طول 

 2000 ره عدد رپچ میخ با دست گاه میخ کوب 8

 100000 متر طول داریه دو رطف نور دو تیغه 9

 60000 متر طول سانتی متر 40ات  30کنسول ساده نما تکی پهنای  10

 90000 متر طول رسانتی مت  40ات  30نما پهنای  سو باک  اپلونیکنسول  11

 6000 متر رمبع دوبله رکدن رابیتس نما 12

 6000 ره کیلو سانتی متر 40ا طول و انودانی نمآهن کشی  13

کاننبشی کشی  14  30000 متر طول نما ساده آبچ

کاننبشی کشی  15  35000 ره طبقه راه پله معمولی آبچ

http://www.memarankashan.com/
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 توضیحات
 ردصد هب قیمت کار ساده اضاهف می رگدد. 50ارجت کار موج دار یا رگد  -1

 تومان اضاهف می رگدد. 2500سانتر  10سانتی متر هب ازاء ره  30نورمخفی و کنسول بیش از پهنای  -2

 بیش از هس متر توافقی می باشد.متر می باشد و  3ارجت اهی ذمکور رب اساس کار ات ارتفاع  -3

کار می باشد.  -4  کلیه زهینه اهی جانبی از قبیل صبحاهن و زهینه ایاب و ذاهب و اتمین کاررگ و استادکار هب عهده پیمان
 

 20000 متر طول و تیغه تکی  پنجره نبشی کشی نما و  16

 15000 متر طول ه والپستنبشی کشی نما دوبل  17

 800000 یک روز خورده کاری روز زمدی استادکار و یک کاررگ با ازبار 18

 20000 ره عدد تن رل بولتبس سوراخ کاری و  19

 55000  ره کنسول ) ره متر طول( کنسول 3کالسیک نماره پله کنسولی ات  گیلوئی 20

 45000 ره کنسول ل )ره متر طول(کنسو 3نما کالسیک بیش از  گیلوئی 21

متر هب باال 1ا طول و انودانی نمآهن کشی  22
 4000 ره کیلو 
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